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Landstingsförbundet bedö-
mer att upp emot 20 000 sjuk-
vårdsanställda riskerar att för-
lora jobben fram till år 2000.
Men enligt Lars Isaksson, före-
slagen som ny ordförande i
Landstingsförbundet, ska »upp-
sägningar bara bli nödvändiga i
undantagsfall».

– Sjukvården kan strukture-
ras om ytterligare för att bli
ännu effektivare. Jag räknar
med att regeringen sedan skjuter
till de pengar som fattas för att
kvaliteten på vården inte ska för-
sämras, säger Lars Isaksson (s).

Den 5 december väljs Lars Isaksson
till ny ordförande i Landstingsförbun-
det. Uppdraget är på halvtid och han
fortsätter parallellt arbetet som lands-
tingsråd i Jönköpings län. Lars Isaksson
har varit vice ordförande i Landstings-
förbundet i två år och till ny vice ordfö-
rande föreslås Agneta Kyller (s), lands-
tingsråd i Uppsala. 

Det delbetänkande om behov och re-
surser inom vården, som nyligen läm-
nats av kommittén HSU 2000 (se sepa-
rat artikel) blir en hörnpelare vid plane-
ringen av hälso- och sjukvården, säger
Lars Isaksson, liksom prioriteringsut-
redningen och den nya vårdgaranti som
Landstingsförbundet medverkat till att
ta fram och som regeringen ska behand-
la den 14 november.

Fler parametrar i ny vårdgaranti 
Lars Isaksson menar att förslaget till

ny vårdgaranti flyttar fram patientper-
spektivet; alla patientgrupper ska kunna
ställa högre krav på vård men tidsas-
pekten blir bara en av flera parametrar. 

– För de grupper där tidsparametern
spelar  roll blir det i alla fall inte frågan
om längre tid än tre månader, säger Lars
Isaksson utan att vilja gå in på detaljer i
det förslag som då denna artikel skrivs
ännu inte tagits upp för intern beredning.

Enligt delbetänkandet från HSU
2000 kommer vårdgapet att hamna på
omkring 7 miljarder år 2000. Lars
Isaksson tror att en del av dessa pengar
går att hämta in genom ytterligare struk-
turförändringar som effektiviserar vår-
den, men att det också krävs ekonomis-
ka tillskott från regeringen. 

– Vi har sparat under lång tid och det
har varit nyttigt i vissa lägen för att upp-

nå bättre kvalitet och service. Ibland
uppfattas det som försämringar av vår-
den och är därför politiskt mycket lad-
dat. Men förändringarna hade behövts
oavsett den ekonomiska situationen.

– Men sedan finns det likväl kvar ett
gap och det går inte att spara bort alla
dessa miljarder. Jag har stora förhopp-
ningar om att sjukvården får mer pengar
från staten nu när statsfinanserna börjar
komma i balans, säger Lars Isaksson.

Regeringens senaste tillskott till
landstingen på 800 miljoner kronor för
1997 är kanske ett exempel på det. Rege-
ringen har nu gett garantier om att peng-
arna inte behöver återbetalas även om ett
ökat skatteunderlag – vilket ligger till
grund för tillskottet – inte uppnås.

Trots förbundets egna beräkningar
att ca 20 000 sjukvårdsanställda riske-
rar sina jobb fram till år 2000 är Lars
Isaksson optimistisk.

– Jag förutsätter att ingen fast an-
ställd ska behöva mista sitt jobb, även
om förutsättningarna kan variera något
mellan olika landsting. Men för det
krävs en kompetensutveckling bland
sjukvårdspersonalen. 

Det finns exempel på att klinikchefer
lämnat sina tjänster i protest mot struk-
turförändringar som de facto inneburit
nerdragningar inom sjukvården. 

– Politikerna och professionen måste
anstränga sig för att få sina respektive in-
tressen att flyta samman. När det inte
fungerar måste de politiska ramarna gäl-
la. Ändå kan jag förstå och respektera en

läkare som kliver av om han eller hon
känner att det inte längre går att fullföl-
ja uppdraget att ge en god vård.

– Men att vara sjukvårdspolitiker är
inte heller lätt: alla inom sjukvården är
besjälade av att det ska vara oerhört bra
inom vården, frågor om t ex vägar eller
skolor kan på ett helt annat sätt tas upp
för diskussion. Jag funderar ibland över
hur vi ska kunna rekrytera sjukvårdspo-
litiker i framtiden, säger Lars Isaksson.

Sammanslagning av förbunden
Regeringens proposition om region-

fullmäktige på försök på Gotland, i Kal-
mar län och Malmö aktualiserar frågan
om att Kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet kanske borde slås ihop.
Landstingen och kommunerna får ta
över ansvar från länsstyrelserna och
därmed får invånarna ett större inflytan-
de över de beslut som tas. Försöksverk-
samheten ska pågå till år 2002.

Lars Isaksson är positiv till ett vidgat
samarbete mellan kommun och lands-
ting, och på sikt kanske även till en
ihopslagning av de båda förbunden. 

– Men jag har liten förståelse för
dem som redan nu vill slå ihop de båda
förbunden; först måste vi dra lärdomar
av försöken med regionfullmäktige.

Peter Örn

Landstingsförbundets nye ordförande Lars Isaksson 

Tror på få uppsägningar fram till år 2000
trots miljardbrist och dystra prognoser

Lars Isaksson väljs till ny ordförande i
Landstingsförbundet den 5 december.
– Politikernas budgetramar måste gälla.
Men jag kan förstå de klinikchefer som
kliver av när de känner att de inte längre
kan ge en god vård, säger Lars Isaksson.


